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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

 

 

                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                 Αθήνα  23 / 10 / 2014 

                                 Αρ.Πρωτ.:Υ1.Γ.Π.οικ.93081 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Ταχ. ∆/νση:      Αριστοτέλους 19                        

Ταχ. Κώδικας: 10187 

Πληροφορίες:  Γραφείο ∆ιευθυντού 

Τηλέφωνο:       2132161424-5                       

FAX:                 2105237384 

E-mail :           ddy@yyka.gov.gr 

                          

    

1. Όλες τις Υ.ΠΕ.  της χώρας  

Υϖόψη ∆ιοικητών 

(Με την υϖοχρέωση να ενηµερωθούν τα Αεροϋγειονοµεία 

αεροδροµίων ευθύνης τους ) 

2. Αϖοκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 

• Υϖόψη κ Γενικού Γραµµατέα 

• Αεροϋγειονοµείο αερολιµένα Αθηνών , Ελ. 

Βενιζέλος  

3. Υ.Π.Α.  

• Υϖόψη ∆ιευθυντή Αεροϖορικής Αρχής 

• Υϖόψη Υϖεύθυνου Τµήµατος ∆ιαχείρισης 

Κρίσεων     Αεροδροµίου «Ελ. Βενιζέλος» 

( µε την ϖαράκληση να ενηµερωθούν όλες οι ελληνικές  

αεροϖορικές εταιρείες) 

4. Ένωση Ξένων Αεροϖορικών Εταιρειών ΞΑΕ 

• Υϖόψη Προέδρου 

( µε την ϖαράκληση να ενηµερωθούν όλες οι και ξένες 

αεροϖορικές εταιρείες) 

5. Όλες τις Περιφέρειες 

• Υϖόψη Περιφερειάρχη 

• Υϖόψη Γεν. ∆/ντη ∆ηµόσιας Υγείας &               

Κοινωνικής   Μέριµνας ( έδρα του) 

 (µε την υϖοχρέωση να ενηµερωθούν όλα τα 

Αεροϋγειονοµεία ευθύνης  τους ) 

 

ΘΕΜΑ :  « Κάρτα εϖιβίβασης εισερχοµένων εϖιβατών σε διεθνείς ϖτήσεις στα 

Ελληνικά αεροδρόµια » 

 

ΣXET.: 1. Το αϖό 21/10/2104 ηλεκτρονικό µήνυµα  του ΚΕΕΛΠΝΟ µε θέµα ¨Κάρτα 

εϖιβάτη¨ 

2.  Την υϖ’ αριθµό 69893/ 8/8/2014 εγκύκλιο µε θέµα ¨Αιµορραγικός ϖυρετός αϖό 

ιό Έµϖολα-Οδηγίες¨ (Α∆Α: 7Κ2ΗΘ-ΤΣΗ) 
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Λόγω της εξέλιξης της εϖιδηµίας του ιού  Έµϖολα σε χώρες  της ∆. Αφρικής 

(Γουινέα, Λιβερία και Σιέρρα Λεόνε1) και για την  αϖοφυγή ανεξέλεγκτης εισόδου 

κρουσµάτων αιµορραγικού ϖυρετού Έµϖολα στην Ελλάδα, εϖιβάλλεται η εφαρµογή 

ϖροληϖτικών µέτρων ελέγχου εισόδου εϖιβατών στα αεροδρόµια της χώρας, όϖως η 

συµϖλήρωση της «Κάρτας Εισερχόµενων Εϖιβατών».  

Σκοϖός των µέτρων ελέγχου εισόδου εϖιβατών είναι η έγκαιρη ανίχνευση 

ύϖοϖτων κρουσµάτων Έµϖολα σε εϖιβάτες καθώς και η ϖαροχή οδηγιών για τη 

νόσο σε ασυµϖτωµατικούς ταξιδιώτες ϖου ϖροέρχονται αϖό τις ϖληγείσες χώρες. Αν 

και η χώρα µας θεωρείται χαµηλού κινδύνου µε βάση την αξιολόγηση κινδύνου ϖου 

έγινε αϖό το ΚΕΕΛΠΝΟ, δεδοµένης της εξέλιξης της εϖιδηµίας και της εξάϖλωσης 

της σε άλλες χώρες συµϖεριλαµβανοµένων και χωρών της Ευρώϖης, για 

ϖροληϖτικούς λόγους κρίνεται αϖαραίτητη  η εφαρµογή των µέτρων αυτών. 

Η κάρτα ϖεριλαµβάνει τα δηµογραφικά στοιχεία του εϖιβάτη, ϖληροφορίες 

σχετικά µε το ταξίδι του, ϖιθανή εϖαφή ή συµϖτώµατα ϖου σχετίζονται µε τον ιό  

Έµϖολα (βλέϖε εϖισυναϖτόµενο έγγραφο). Τα δεδοµένα της κάρτας είναι 

εµϖιστευτικά και τίθενται υϖό τη νοµοθεσία ϖερί ϖροστασίας ϖροσωϖικών 

δεδοµένων. 

Με ευθύνη των αεροϖορικών εταιρειών κάθε εϖιβάτης διεθνούς ϖτήσεως  εκτός 

Σένγκεν µε ϖροορισµό την χώρα µας ϖρέϖει να εφοδιάζεται µε την «Κάρτα 

Εισερχόµενων Εϖιβατών». Η Κάρτα θα συµϖληρώνεται ϖριν τη ϖροσγείωση του 

αεροϖλάνου αϖό τους εϖιβάτες και θα συλλέγεται αϖό τον έλεγχο διαβατηρίων. Σε 

ϖερίϖτωση ϖου ο εϖιβάτης έχει ιστορικό ταξιδιού  στις ϖροαναφερόµενες χώρες,  θα 

ϖαραϖέµϖεται σε ειδικό χώρο, ο οϖοίος θα οριστεί αϖό το Αεροϋγειονοµείο, όϖου 

θα αξιολογείται λεϖτοµερώς αϖό εϖαγγελµατία υγείας µε ϖεραιτέρω ερωτήσεις όσον 

αφορά στο ιστορικό και στα κλινικά συµϖτώµατα του αιµορραγικού ϖυρετού 

Έµϖολα. Εϖιϖλέον θα γίνεται µέτρηση της θερµοκρασίας του εϖιβάτη µε 

θερµόµετρο µη εϖαφής (non-touch thermometer). Σε ϖερίϖτωση ϖου θεωρείται ο 

                                                           

1

 Αυτές οι χώρες ισχύουν βάσει του ορισµού κρούσµατος (www.keelpno.gr) και ενδέχεται να 

επικαιροποιηθούν. 
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εϖιβάτης ύϖοϖτο κρούσµα αιµορραγικού ϖυρετού Έµϖολα βάσει του ισχύοντα 

ορισµού κρούσµατος, ο εϖαγγελµατίας υγείας θα εϖικοινωνεί µε το ΚΕΕΛΠΝΟ για 

οδηγίες σχετικά µε τη διαχείριση του ϖεριστατικού. Αν ο εϖιβάτης είναι αρνητικός, 

δηλαδή δεν θεωρείται  ύϖοϖτο κρούσµα, θα του ϖαρέχονται οδηγίες για το 

ενδεχόµενο, κατά το οϖοίο ο εϖιβάτης ϖαρουσιάσει συµϖτώµατα.  

Εϖισηµαίνεται ότι όλες οι συµϖληρωµένες κάρτες ϖρέϖει να αϖοστέλλονται 

άµεσα αϖό το Αεροϋγειονοµείο ϖρος το ΚΕΕΛΠΝΟ, όϖου θα τηρούνται κατ’ 

ελάχιστο για δύο µήνες. 

Εϖιϖλέον σε όλους τους εισερχόµενους διεθνείς ταξιδιώτες θα χορηγείται 

φυλλάδιο µε ϖληροφορίες σχετικά µε τον αιµορραγικό ϖυρετό Έµϖολα. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οϖοιαδήϖοτε ϖεραιτέρω ϖληροφορία. 

 

                                       

       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                       

  

 

 

 

                    

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο Υϖουργού 

2. Γραφείο Αναϖληρωτή Υϖουργού 

3.Γραφείο Υφυϖουργού 

4.Γρ. κ. Γεν. ∆/ντριας ∆ηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής 

5. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υϖουργείο Υϖοδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων  

    Γενική ∆/νση Μεταφορών  

    Γραφείο Γενικού ∆/ντη 

2. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  

   Γραφείο Προέδρου  

   (Μ ε την ϖαράκληση να αϖοσταλούν οι κάρτες στην Υ.Π.Α) 

    Αγράφων 3-5 Μαρούσι ΤΚ15123 

3. ΕΚΕΠΥ 

      Υϖόψη ∆ιοικητή  

      Κηφισίας 39, Μαρούσι 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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